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Statut Klubu Sportowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
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I. Nazwa i siedziba organizacji 

1) Organizacja nie posiada osobowości prawnej zgodnie z zarządzeniem nr 26/XIV R/2009 

Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

2) Organizacja działa na podstawie: 

a) Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym 

b) Zarządzenia nr 26/XIV R/2009 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 

28 kwietnia 2009r. 

3) Organizacja nosi pełną nazwę „Klub Sportowy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”. 

4) Klub Sportowy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (KSUM) zwany dalej „Klubem” to 

studencka Organizacja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 

działająca na terenie Rzeczpospolitej Polski, w środowisku akademickim Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu (zwanym dalej „Uczelnią”), ze szczególnym uwzględnieniem 

studentów, doktorantów i pracowników Uczelni. 

5) Klub korzysta z osobowości prawnej Uniwersytetu Medycznego. 

6) Siedziba Klubu mieści się w pomieszczeniu nr 28 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, 

ul. Wojciecha z Brudzewa 12a, 51-601  Wrocław. 

7) W celu wypełnienia warunków niezbędnych do udziału Członków Klubu w zawodach 

sportowych poszczególnych organizacji i związków sportowych i pod warunkiem 

wypełniania określonych przez nie obowiązków organizacyjnych i finansowych, Klub może 

występować jako jednostka organizacyjna i w takim przypadku nie korzysta z osobowości 

prawnej Uczelni. 
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8) Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub 

podobnym profilu działania. 

9) Klub posługuje logo opisanym w uchwale Zarządu i zatwierdzonym przez władze Uczelni 

oraz pieczęciami zgodnymi ze wzorem pieczęci Uczelni i zawierającymi nazwę Klubu 

przynajmniej w formie "Klub Sportowy Uniwersytetu Medycznego". 

II. Cele i zadania organizacji oraz sposoby ich realizacji 

1) Działalność Klubu ma charakter sportowy oraz integracyjny. 

2) Celem Klubu jest: 

a) propagowanie wśród studentów, doktorantów i pracowników Uczelni akademickich 

tradycji, historii oraz ideałów sportowych, rozwijanie umiejętności i postawy sportowej, 

b) przekazywanie Członkom Klubu wszelkiej wiedzy dotyczącej bezpiecznego uprawiania 

sportu, 

c) podnoszenie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących uprawianych sportów, 

d) organizacja zajęć sportowych dla Członków Klubu, w formie Sekcji Sportowych 

powołanych przez Zarząd, 

e) organizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowym, adresowanych zarówno do 

Członków Klubu jak i wszystkich studentów, doktorantów i pracowników Uczelni, 

f) wspieranie organizacyjne i finansowe Członków Klubu trenujących indywidualnie poza 

strukturami Klubu i Uczelni i chcących reprezentować Uczelnię na zawodach 

zewnętrznych 

g) prowadzenie działalności promocyjnej i szkoleniowej dotyczącej uprawiania sportu, 

zdrowego trybu życia, prawidłowej postawy sportowej, 

h) rozwijanie współpracy z władzami Uczelni, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

oraz Samorządem Studentów. 

III. Władze Klubu 

1) Władzami Klubu są:  

a) Walne Zebranie Klubu, 

b) Zarząd wraz z Prezesem. 

2) Kadencja Zarządu i Prezesa trwa dwa lata. 

IV. Walne Zebranie Klubu 

1) Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i do jego kompetencji należy: 

a) uchwalanie programu działania Klubu, 

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu oraz 

przyjmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

c) wybór Prezesa i Zarządu Klubu, 

d) rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez Zarząd Klubu i jego Członków. 
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2) W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział wszyscy Członkowie Klubu. Jeśli liczba Członków 

przekracza sto osób, w Walnym Zebraniu biorą udział delegaci poszczególnych Sekcji według 

klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd Klubu w formie uchwały. 

3) Zarząd Klubu zawiadamia Członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania 

co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania poprzez komunikat na platformie internetowej 

Klubu i/lub Uczelni. 

4) Walne Zebranie Klubu zwołuję się na podstawie: 

a) uchwały Zarządu, 

b) na wniosek 1/3 Członków Klubu, 

c) na wniosek władz Uczelni. 

V. Zarząd Klubu 

1) W skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezes, Sekretarz – tworzący Prezydium Zarządu, oraz 

Członkowie Zwyczajni Zarządu. Zarząd Klubu liczy 6-10 członków. Zarząd Klubu wybierany 

jest jedynie spośród studentów będących członkami Klubu. 

2) Zarząd Klubu może również spośród siebie wybrać Skarbnika, który sprawuje pieczę nad 

finansami Klubu, preliminarzami, rozliczeniami bieżącymi i okresowymi działalności Klubu. 

Skarbnikiem może być zarówno Członek Prezydium, jak i Członek Zwyczajny Zarządu. 

Skarbnik nie wchodzi w skład Prezydium. Dopuszcza się łączenie funkcji Skarbnika z funkcją 

członka Prezydium (Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza). 

a) W sytuacji braku/niedyspozycji Skarbnika jego obowiązki pełni Sekretarz. 

3) Prezes oraz Zarząd Klubu są wybierani przez Walne Zebranie Klubu, Wiceprezes i Sekretarz 

Klubu wybierani są przez Zarząd Klubu spośród jego Członków. 

4) W przypadku złożenia stanowiska przez Prezesa Zarządu przed zakończeniem kadencji, do 

czasu wyboru nowego Prezesa, jego obowiązki przejmuje Wiceprezes. Wybór nowego 

Prezesa następuje na Walnym Zebraniu Klubu w ciągu dwóch miesięcy od złożenia 

stanowiska przez jego poprzednika. W przypadku braku kandydatów na to stanowisko 

Wiceprezes pełni obowiązki Prezesa do końca kadencji lub wyboru nowego Prezesa 

na Walnym Zebraniu zwołanym w innym trybie. 

5) W przypadku złożenia stanowiska przez Członków Zarządu przed zakończenie kadencji, 

obniżenia liczby członków Zarządu poniżej wymaganej w Statucie i po wyczerpaniu innych 

możliwości uzupełnienia składu Zarządu, Zarząd w ciągu dwóch miesięcy zwołuje Walne 

Zebranie celem wyboru dodatkowych Członków Zarządu. 

6) Członkowie Zarządu mogą być odwołani na podstawie uchwały Walnego Zebrania, 

zwołanego w dowolnym trybie, zwykłą większością głosów przy obecności połowy 

uprawnionych do głosowania. Nowy Członek Zarządu może zostać powołany na tym samym 

Zebraniu lub w trybie określonym w pkt. 4 powyżej.  

7) Prezes może być odwołany na podstawie uchwały Walnego Zebrania, zwołanego 

w dowolnym trybie, zwykłą większością głosów przy obecności połowy uprawnionych do 

głosowania. Nowy Prezes zostaje powołany w trybie określonym w punkcie 3 powyżej. Nowy 
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Prezes może zostać powołany na tym samym Zebraniu w sytuacji, gdy było to przewidziane 

w planie togo Zebrania, a potencjalni kandydaci zostali o tym wcześniej poinformowani. 

Zarząd Klubu ma prawo do: 

1) Zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu. 

2) Powołania maksymalnie 2 Członków Zarządu w zastępstwie 2 innych Członków (w trakcie 

trwania jednej kadencji), w razie ich rezygnacji z funkcji podczas trwania kadencji Zarządu, 

poprzez wybory przeprowadzone przez Zarząd przy obecności wszystkich pozostających 

Członków Zarządu zwykłą większością głosów. 

3) Żądania informacji i wyjaśnień we wszystkich sprawach związanych z działalnością sportową 

i organizacyjną Klubu od jego Członków, Przewodniczących Sekcji i trenerów. 

4) Powoływania Komisji działających przy Zarządzie. 

5) Powoływania i rozwiązywania Sekcji Sportowych. 

6) Przyznawania wsparcia Członkom Klubu trenującym indywidualnie i chcącym reprezentować 

Uczelnię w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych na wniosek Członka. 

7) Zgłaszania zespołów sportowych i zawodników indywidualnych do rozgrywek sportowych. 

8) Skreślanie z listy Członków w przypadku niestosowania się do Statutu i niewypełniania 

obowiązków nałożonych w odrębnych uchwałach. 

9) W oparciu o współpracę ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu 

Medycznego zgłaszania swoich potrzeb lokalowych, wnioskowania o udostępnienie 

pomieszczeń sportowych oraz powoływania trenerów do prowadzenia poszczególnych Sekcji. 

10) Nagradzania wyróżniających się Członków Klubu podczas Dyplomatoriów odpowiednich 

Wydziałów, we współpracy z Samorządem Studentów i odpowiednimi Wydziałami Uczelni 

oraz nadawania innych nagród Członkom Klubu. 

11) Podejmowania uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz. 

Do obowiązków Zarządu Klubu należy: 

1) Organizowanie życia sportowego Uczelni w ścisłej współpracy z władzami Uczelni, Studium 

Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Samorządem Studentów Uniwersytetu Medycznego. 

2) Kierowanie bieżącą działalnością Klubu. 

3) Reprezentowanie Klubu wobec władz Uczelni, w środowisku akademickim i poza nim oraz 

działanie w jego imieniu. 

4) Wykonywanie uchwał władz nadrzędnych oraz Walnego Zebrania Klubu. 

5) Dysponowanie środkami finansowymi w ramach zatwierdzonego budżetu i zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, mając na szczególnym względzie wyjazdy sportowe oraz 

potrzeby Członków Klubu. 

6) Systematyczne informowanie władz Uczelni oraz Członków Klubu o swojej działalności 

w formie ustalonej uchwałą Zarządu. 

7) Organizowanie rozgrywek uczelnianych, zawodów sportowych, obozów, imprez 

rekreacyjnych oraz innych form ruchu i czynnego wypoczynku. 



Regulamin Klubu Sportowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

Strona 5 z 8 

8) Współdziałanie z innymi klubami, szczególnie z Akademickim Związkiem Sportowym 

w zakresie sportu i zawodów sportowych. 

9) Opracowanie programu działania Klubu, kalendarza sportowego i rocznego planu 

finansowego. 

10) Dokonywania oceny działalności Sekcji Klubu. 

11) Wykonywanie innych zadań zleconych przez władze Uczelni. 

12) Określanie ordynacji wyborczej Walnego Zebrania. 

Posiedzenia Zarządu Klubu: 

1) Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 

w miesiącu. 

2) Posiedzenia Zarządu mogą być zwołane na wniosek władz Uczelni, Prezesa Klubu lub w jego 

zastępstwie Wiceprezesa Klubu. 

3) Wszystkie postanowienia i rozstrzygnięcia, należące do statutowych kompetencji Zarządu 

podejmowane są w drodze uchwał. 

4) Uchwały mogą być zawieszane przez władze Uczelni, tylko w przypadku ich niezgodności 

z interesem Uczelni, ustawą o Szkolnictwie Wyższym lub postanowieniami władz 

państwowych. 

5) Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest 

Sekretarz Zarządu. Protokół powinien zawierać: 

a) numer posiedzenia 

b) datę i miejsce posiedzenia 

c) imienną listę obecności 

d) krótkie streszczenie wypowiedzi i wniosków Członków Zarządu 

e) pełną treść podjętych uchwał 

f) podpisy Prezydium Zarządu 

g) podsumowanie zawierające plan działań podejmowanych przez Zarząd Klubu 

na najbliższy okres działalności. 

Prezydium Zarządu 

1) W skład Prezydium wchodzi Prezes, Wiceprezes oraz Sekretarz. 

2) W okresie między posiedzeniami Zarządu, w sprawach nie cierpiących zwłoki, uprawnienia 

Zarządu przysługują Prezydium Zarządu. 

3) Każdy z Członków Prezydium może samodzielnie reprezentować Klub. 

VI. Sekcje Sportowe 

1) Klub prowadzi działalność poprzez Sekcje Sportowe, w oparciu o wytyczne Walnego 

Zebrania Klubu, Zarządu Klubu i władz Uczelni. 
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2) Celem funkcjonowania Sekcji jest przygotowanie Członków do reprezentowania Uczelni 

na imprezach sportowych. 

3) Obowiązkiem Członków Sekcji jest reprezentowanie Uczelni na zawodach zewnętrznych, 

a w szczególności: w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej, Mistrzostwach Polski Uczelni 

Medycznych i Akademickich Mistrzostwach Polski. 

4) Sekcja na początku każdego roku akademickiego ma obowiązek wybrać spośród swoich 

Członków Przewodniczącego Sekcji oraz przedstawić jego osobę Zarządowi Klubu. 

5) Kierownictwo nad Sekcją sprawuje trener i Przewodniczący Sekcji, którzy dbają o wysoki 

poziom szkolenia oraz przestrzeganie zasad godnej sportowej postawy poprzez: 

a) zapewnienie przy pomocy Zarządu Klubu i władz Uczelni warunków treningowych, 

b) opracowywanie planów pracy i preliminarzy budżetowych Sekcji, 

c) nadzór nad zgłoszeniami Członków Sekcji do udziału w zawodach, w szczególności 

w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej, Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych 

oraz Akademickich Mistrzostwach Polski, 

d) nadzór nad posiadaniem Legitymacji ISIC-AZS przez wszystkich Członków Sekcji, 

e) pomoc w organizowaniu zaopatrzenia sprzętowego i wymaganych badań lekarskich, 

f) organizowanie wewnętrznego życia Sekcji, 

g) ścisła współpraca z Zarządem Klubu. 

6) Do obowiązków Przewodniczącego Sekcji należy również: 

a) przedstawianie Zarządowi osiągnięć Sekcji i jej zawodników, 

b) wnioskowanie do Zarządu o ujęcie w budżecie wyjazdów na zawody sportowe danej 

Sekcji, 

c) zgłaszanie potrzeb Sekcji, wnioskowanie o ujęcie ich w budżecie Klubu, 

d) dbanie o zapewnienie Członkom Sekcji odpowiednich strojów sportowych podczas 

zawodów. 

VII. Członkowie Klubu 

1) Członkami Klubu mogą być osoby studenci i doktoranci Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu.. 

2) Członkowie Klubu dzielą się na: 

a) zwyczajnych 

b) wspierających. 

3) Członkami zwyczajnymi mogą być: 

a) studenci i doktoranci na podstawie wypełnienia pisemnej deklaracji oraz zakupienia 

obowiązkowej dla wszystkich Członków Klubu Legitymacji ISIC-AZS. 

4) Członkami wspierającymi mogą być: 

a) studenci i doktoranci, zainteresowane działalnością Klubu, przyjęte uchwałą Zarządu, 

które zobowiązują się do wspierania działalności Klubu, przestrzegania statutu oraz 

wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń. 

b) Członkowie  wspierający nie posiadają praw wyborczych, zarówno biernego jak 

i czynnego. 
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c) Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu jako głos doradczy. 

d) Członkowie wspierający nie muszą posiadać ważnej Legitymacji ISIC-AZS, jednak nie 

mogą wtedy, w odróżnieniu od członków zwyczajnych, być członkami Sekcji Sportowych 

i uczestniczyć w treningach. 

Członkowie Klubu mają obowiązek: 

1) godnie reprezentować Uczelnię i Klub we wszelkiego rodzaju zawodach sportowych, 

2) dbać o wizerunek Uczelni i Klubu, 

3) dbać o utrzymanie i podnoszenie własnych umiejętności i sprawności fizycznej, 

4) prowadzenia sportowego trybu życia, 

5) wykupienia Legitymacji ISIC-AZS i utrzymywania jej aktualnej. 

 

 Niewykupienie/niezaktualizowanie Legitymacji ISIC-AZS w terminie wyznaczonym 

co roku przez Zarząd Klubu wiąże się z brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach Sekcji 

Sportowych lub też innych zajęciach organizowanych przez Klub, o ile nie wskazano inaczej. 

Członkowie Klubu zobowiązani są do: 

1) aktywnego udziału w pracach Zarządu oraz działalności w Sekcjach Sportowych, 

2) czuwania nad przestrzeganiem zasad praworządności, 

3) udzielania pomocy Sekcjom i jednostkom Klubu, 

4) informowania Zarządu o zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością 

Klubu, 

5) zgłaszania wniosków w sprawach mających na celu dobro i rozwój Klubu, 

6) aktywnego działania w pracach powierzonych im przez Zarząd. 

Członkowie Klubu mają prawo: 

1) uczestniczyć w imprezach i działaniach Klubu, 

2) uczestniczyć w treningach wybranych Sekcji (po kwalifikacji trenerskiej), 

3) reprezentować Uczelnię i Klub w zawodach sportowych, 

4) reprezentować inny Klub za zgodą władz KS, 

5) wnioskować o dokumenty potwierdzające Członkostwo w Sekcji, 

6) wnioskować o dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe, 

7) zgłaszać wnioski i prośby do Władz Klubu. 

VIII. Finansowanie Klubu 

1) Klub finansowany jest ze środków Uczelni, zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami. 

2) Klub może starać się o dodatkowe wsparcie finansowe od pozyskanych sponsorów. 



Regulamin Klubu Sportowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

Strona 8 z 8 

IX. Zmiana Statutu; rozwiązanie i zawieszanie działalności Klubu 

1) Uchwalenie Statutu następuję na pierwszym Walnym Zebraniu Klubu większością 2/3 głosów 

przy obecności min. połowy uprawnionych do głosowania. 

2) Zmiana Statutu następuję na wniosek Zarządu lub 1/3 Członków Klubu i jest zatwierdzana 

przez Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów przy obecności min. połowy 

uprawnionych do głosowania, po wcześniejszej konsultacji proponowanych zmian 

z odpowiednimi organami Uczelni i ich oceny przez prawnika Uczelni. 

3) Rozwiązanie lub zawieszenie działalności Klubu podejmowane jest uchwałą Walnego 

Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności min. połowy uprawnionych do głosowania. 

X. Postanowienia końcowe 

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, organem decydującym jest Zarząd 

Klubu. 

2) W przypadku wątpliwości, prawo do interpretacji Statutu  przysługuje Zarządowi Klubu. 

3) Uchwały podejmowane przez Zarząd i Walne Zebranie są uzupełnieniem niniejszego Statutu 

i regulują kwestie w nim niezawarte. 

4) Założyciele Klubu zwołują pierwsze Walne Zebranie Klubu, uchwalają Statut i powołują 

Zarząd bezwzględną większością głosów. 


